
Pęczniew, dnia 28 sierpień 2020 r. 

Zamawiający 
Gmina Pęczniew 
ul. Główna 10/12 
99-235 Pęczniew 
 

nr sprawy: ZP. 271.7.2020 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz.U. 2019.1843) – dalej p.z.p., Zamawiający informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert 

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na realizację  zadania pn.: „Przebudowę  drogi w miejscowości Pęczniew”, wybrano 

jako najkorzystniejszą - ofertę nr 3, złożoną przez Firmę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., ul. 

Łódzka 108; 99-200 Poddębice 

UZASADNIENIE 

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: 

„Przebudowę  drogi w miejscowości Pęczniew” w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 

39 w zw. art. 10 ust. 1 p.z.p., stosując procedurę wynikającą z art. 24 aa ust. 1 p.z.p.  

Zgodnie z zapisami  SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty kierował się ceną (60%) oraz terminem 

gwarancji jakości i rękojmi za wady (40%) i udzielił zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi 

określone w SIWZ i p.z.p.  

 

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło pięć ofert złożonych przez: 

 

1. PRD MARKBUD Sp. z o.o., ul. Targowa 7; 99-200 Poddębice 

Cena oferty:  449 362,05 PLN (brutto) 

Termin wykonania zamówienia: 30.11.2020 r. 

Okres gwarancji jakości i rękojmia za wady: 84 miesięcy 

 

2. „BUD-TRANS” Roboty Budowlano-Drogowe Maria Karbowiak, ul. Uniejowska 170A; 98-200 

Sieradz. 

Cena oferty:  420 730,11 PLN (brutto) 

Termin wykonania zamówienia: 30.11.2020 r. 

Okres gwarancji jakości i rękojmia za wady: 72 miesięcy 

 

3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., ul. Łódzka 108; 99-200 Poddębice 

Cena oferty:  366 240,99 PLN (brutto) 

Termin wykonania zamówienia: 30.11.2020 r. 

Okres gwarancji jakości i rękojmia za wady: 84 miesięcy 

 

 



 

4.  WŁODAN Andrzej Włodarczyk Sp. z o.o. Sp.K., Porszewice 31; 95-200 Pabianice   

Cena oferty:  525 255,14 PLN (brutto) 

Termin wykonania zamówienia: 30.11.2020 r 

Okres gwarancji jakości i rękojmia za wady: 84 miesięcy 

 

5.  „ROL-DRÓG” Zakład Usługowo Produkcyjny Roboty Drogowo Budowlane Rafał Świątek, 

Rajsko 2; 62-860 Opatówek 

Cena oferty:  417 478,61 PLN (brutto) 

Termin wykonania zamówienia: 30.11.2020 r 

Okres gwarancji jakości i rękojmia za wady: 84 miesięcy 

 

Zgodnie z art. 24 aa ust. 1 p.z.p. Zamawiający najpierw dokonał oceny oferty. Złożone oferty otrzymały 

następującą punktację: 

 

 Cena – 60%  

(60 pkt) 

Gwarancja 

jakości i 

rękojmia za 

wady – 40% (40 

pkt) 

Łączna 

punktacja 

PRD MARKBUD Sp. z o.o., 

 ul. Targowa 7; 99-200 Poddębice 

49,20% 

(49,20 pkt) 

40% 

(40 pkt) 

89,20% 

(89,20 pkt) 

„BUD-TRANS” Roboty Budowlano-Drogowe 

Maria Karbowiak 

ul. Uniejowska 170A; 98-200 Sieradz 

52,23 % 

(52,23 pkt) 

20 % 

(20 pkt) 

72,23% 

(72,23 pkt) 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. 
ul. Łódzka 108; 99-200 Poddębice 

60,00% 
(60,00 pkt) 

40% 
(40 pkt) 

100,00% 
(100,00pkt) 

WŁODAN 
Andrzej Włodarczyk Sp. z o.o. Sp.K. 

Porszewice 31; 95-200 Pabianice 

41,83% 

(41,83 pkt) 

40% 

(40 pkt) 

81,83% 

(81,83 pkt) 

„ROL-DRÓG” Zakład Usługowo Produkcyjny 
Roboty Drogowo Budowlane 

Rafał Świątek 
Rajsko 2; 62-860 Opatówek  

52,64% 
(52,64 pkt) 

40% 
(40 pkt) 

92,64% 
(92,64 pkt) 

 

 

Następnie Zamawiający przystąpił do badania, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej 

oceniona, tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., ul. Łódzka 108; 99-200 Poddębice, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca potwierdził spełnianie 

warunków oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania. 

 

Mając na uwadze, że Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., ul. Łódzka 108; 99-200 

Poddębice spełnił warunki udziału w postępowaniu, nie podlegał wykluczeniu z postępowania, 

Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., ul. Łódzka 108; 99-

200 Poddębice jako najkorzystniejszą.  

 



 

Ponadto, Zamawiający informuje, iż oferty złożone przez firmy: 

1. PRD MARKBUD Sp. z o.o., ul. Targowa 7; 99-200 Poddębice; 

2. „BUD-TRANS” Roboty Budowlano-Drogowe Maria Karbowiak, ul. Uniejowska 170A; 98-200 

Sieradz 

zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy p.z.p., tj. z uwagi na fakt, iż w/w 

wykonawcy nie wyrazili zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  

 

W związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie 

przetargu nieograniczonego, na zadanie pn.: „ Przebudowa  drogi w miejscowości Pęczniew” , zgodnie  

z postanowieniami art. 85 ust. 2 oraz art. 85 ust. 4 ustawy  z dnia 29.01.2004 r.  Prawo zamówień 

publicznych t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający  w dniu 07 sierpnia 2020 r. zwrócił się 

z wnioskiem do wszystkich oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą 

oraz przedłużenie okresu ważności wadium, na czas niezbędny do zawarcia umowy w niniejszym 

postępowaniu tj. do dnia  14.09.2020 r.  

W dniu 13 sierpnia 2020 roku otrzymano pismo od firmy BUD-TRANS” Roboty Budowlano-Drogowe 

Maria Karbowiak, ul. Uniejowska 170A; 98-200 Sieradz informujące o nie wyrażaniu zgody na 

przedłużenie terminu związania z ofertą. W związku z powyższym na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a 

ustawy p.z.p. oferta ta została odrzucona z postępowania.  

 

Ponadto zgodnie z informacją zawartą we wniosku o wyrażenie zgody przedłużenie terminu związania 

z ofertą oraz przedłużenie okresu ważności wadium  w przypadku brak odpowiedzi  zwrotnej od 

oferenta na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania oferta o 

czas oznaczony w piśmie, brak taki potraktowany  będzie  przez Zamawiającego  jako brak zgody 

Wykonawcy na przedłużenie  terminu związania ofertą. W związku z faktem, iż firma PRD MARKBUD 

Sp. z o.o., ul. Targowa 7; 99-200 Poddębice nie udzieliła w żaden sposób odpowiedzi na nasze 

wezwanie, w związku z powyższym ofertę tej firmy odrzucono z postępowania na podstawie art. 89 

ust. 1 pkt. 7a ustawy p.z.p.  

 

Zamawiający informuje również, że oferta złożona przez firmę  „ROL-DRÓG” Zakład Usługowo 

Produkcyjny Roboty Drogowo Budowlane Rafał Świątek, Rajsko 2; 62-860 Opatówek została odrzucona 

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a p.z.p. w związku z art. 85 ust. 4 p.z.p. 

 

W dniu 07 sierpnia 2020 r. zwrócono się również do firmy „ROL-DRÓG” Zakład Usługowo Produkcyjny 

Roboty Drogowo Budowlane Rafał Świątek, Rajsko 2; 62-860 Opatówek  z wnioskiem o wyrażenie 

zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą oraz przedłużenie okresu ważności wadium, na czas 

niezbędny do zawarcia umowy w niniejszym postępowaniu tj. do dnia  14.09.2020 r. 



Firma w dniu 11 sierpnia 2020 roku e-mailem przesłała do Zamawiającego oświadczenie o wyrażeniu 

zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą do dnia 14 września 2020 roku. Niemniej firma nie 

dostarczyła dokumentu potwierdzającego przedłużenia ważności wadium lub wniesienia nowego 

wadium na pełny przedłużony okres nowego terminu związania z ofertą.   

Zatem pomimo złożenia oświadczenia o przedłużenia terminu związania z ofertą nie możemy uznać za 

skuteczne przedłożenie zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, ze względu na brak 

złożenia dokumentu potwierdzającego przedłużenie okresu ważności wadium. W związku z powyższym 

ofertę firmy „ROL-DRÓG” Zakład Usługowo Produkcyjny Roboty Drogowo Budowlane Rafał Świątek, 

Rajsko 2; 62-860 Opatówek  odrzucono z postępowania.  

  

Zamawiający informuje również, że: 

- nie wykluczył z udziału w postępowaniu żadnego wykonawcy, 

- nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów. 

 

 

 

Wójt Gminy Pęczniew 

 

/-/ Marcin Janiak 


